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Hvad er bæredygtighed?



Bæredygtighed i myndighedsarbejde

§ 1. Loven skal medvirke til at værne om natur, 

miljø og landskab, så udviklingen af 

husdyrproduktionen og anvendelsen af gødning 

kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for 

menneskers livsvilkår og for bevarelsen af dyre-

og plantelivet.



Hvorfor bæredygtighed i landbruget?

2/3 af vores areal er dyrket med landbrugsafgrøder

75.000 beskæftigede i primærerhverv

¼ af Danmarks samlede eksport







Hvorfor bæredygtighed i kommunens 

landbrugsarbejde?

Implementering af kommunens strategier

Vi når mere ved at inspirere og motivere til udvikling

Vi kan ikke gøre det alene



Krav eller motivation?

Billede af højde springer



Bæredygtighed i tilsyn og 

godkendelser



Bæredygtighed i tilsyn og 

godkendelser – konkret praksis

Kontrolpunkter i GeoEnviron – opfølgning sammen 

med landmand

Opfølgning i team med deling, læring og udvikling

På tilsyn deles de gode erfaringer mellem de enkelte 

landmænd



Gråspurve & kanoner

Foto: Ralf Hirschberger dpa/AFP/Ritzau Scanpix



Bæredygtighed i tilsyn og 

godkendelser – hvad synes borgerne?

84 % oplever, at de ved seneste 

miljøtilsyn har haft en brugbar og nyttig 

dialog om bæredygtighed.



Pause



Understøttelse af bæredygtig udvikling i landbruget

Hvad er Netværk for Bæredygtig 

Landbrugsudvikling?
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Grøn Udviklingsplan



Visionskort



Tema – og tiltagskort



Evaluering - Grønne Udviklingsplaner

GUP forbedrer dialogen med kommunen

GUP giver landmanden mulighed for at sætte ord på sit 

arbejde med bæredygtighed

GUP giver landmændene mere viden om bæredygtighed 

Processen giver landmanden mulighed for at stoppe op 

og tænke over hvad de vil. 
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Landmændene vil gerne deltage og synes det er et godt 

initiativ

Landmændene har forskellige ønsker i forhold til hvor 

praksisnært netværksmøderne skal være

Landmændene har selv ideer og ønsker til temaer

Evaluering - Netværksmøder

Landmændene vil anbefale netværket til andre 

landmænd
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Projekt i netværket



Egholm ØkoØ – lokale fødevarer



Cirkulær Innovation i Partnerskaber

Specialprodukter 
(protein o.a.) til 

fødevare-
/foderindustrien

Firma 1

Firma 2

Firma 3

Firma 4

Firma 5

Firma 6

Produkter 
til/fra 

bioraffinering

Firma 
1

Firma 
2

Firma 
3

Firma 
4

Firma 
5

Firma 
6

Firma 
7

Jordprodukter 
have/landbrug

Firma 
1

Firma 
2

Firma 
3

Firma 
4

Firma 
5

Firma 
6



Pause



Hvilken værdi giver netværket mig
-præsentation af mig selv og min ejendom

-hvordan er miljøtilsynet i dag

-Grøn Udviklingsplan – hvad betyder den for 

mig?

-seneste tiltag - ressourcegård og solceller

-netværksmøderne – udbyttet for mig

-hvad ønsker jeg af netværket i fremtiden



Præsentation af mig selv



Sådan ser jeg miljøtilsynet i dag

Mindre Mere



”Det er fandme fredag hele tiden, 

den ene uge tager den anden. En 

gang i mellem er det fint nok lige at 

stoppe op og sige, hvad er det 

egentlig, vi godt kunne tænke os?”
Citat Niels Hedermann

Min Grønne Udviklingsplan

”Vi synes jo i landbruget, at vi 

gør mange ting for det grønne, 

men vi er bare ikke rigtig gode til 

at få det fortalt. Men det her er et 

step på vejen og et rigtig godt 

værktøj til at komme af sted på 

den vej, synes jeg.”
Citat Niels Hedermann



Min Grønne Udviklingsplan

Hvor kan man dyrke sol?



Netværksmøderne

• Networking – andre landmænd, forening, 

virksomheder og kommune

• Inspiration vedr. bæredygtighed

• Løfte en dagsorden jeg ikke kan alene



Mine ønsker til og for netværket



Projektleder Mette Larsen 

+45 99312155

mette.larsen@aalborg.dk

Kontaktoplysninger på netværket

mailto:mette.larsen@aalborg.dk

